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naar het rijksarchief in Limburg, de deelname in het aande-
lenkapitaal der N.V.Limburgsche Tramwegmij., werkzaamheden
op gronden in de gemeente door de Nederlandsche Heide-
mi j , het ontslag van onderwijzeres A.M.A.van der Maas, de
benoeming van M.H.Linssen tot onderwijzer, het ontslag
van vroedvrouw wed.Laf leur, de pensioensgrondslag van
vroedvrouw G.Stassar, de herbenoeming van H.H.H.van de
Venne tot burgemeester en zijn pensioensgrondslag als bur-
gemeester en secretaris. 1 omslag.

97 1921:
statistische opgave inzake het armwezen; opgaven der kos-
ten van het onderhoud van wegen; verordeningen tot vast-
stelling der tarieven waartegen electrische stroom aan de
gebruikers geleverd zal worden; verordeningen, met bijbeho-
rende stukken, op de keuring van waren en de heffing van
een hondenbelasting; stukken betreffende de verhoging van
de hoofdelijke omslag, het aangaan van een geldlening, de
jaarwedden der wethouders en ambtenaar van de burgerlijke
stand, het presentiegeld der raadsleden, het administratieve
bezoek van de commissaris der koningin, de vrijstelling van
de verplichting tot het geven van gymnastiek en de pensi-
oensgrondslagen van het onderwijzend personeel. 1 omslag.

98 1922:
statistische opgaven inzake het armwezen; gemeenschappe-
lijke regeling tot uitvoering van de vleeskeuringswet; veror-
deningen, met bijbehorende stukken, op de keuringsdienst
van vee en vlees, op de heffing van keurloon en op de
heffing van een plaatselijke imkomstenbelasting; verlof ver-
koop drank voor J.H.Creemers; stukken betreffende het aan-
gaan van een geldlening, de jaarwedde van de gemeenteont-
vanger, de deelname in het aandelenkapitaal in de Limburg-
sche Tramwegmij., de aanstelling tot en eedsaflegging van
M.L.Tomlow als deurwaarder plaatselijke belastingen, de
aanleg van een tramli jn, de bouw van een arrestantenlokaal
in het raadhuis en de benoeming van J.F.Smeets en H.Bec-
kers tot zetters 's rijks directe belastingen. 1 omslag.

99 1923:
opgaven der kosten van het onderhoud van wegen; statis-
tische opgaven inzake het armwezen; verlof verkoop drank
voor J.L.Metzemakers; logementsvergunning voor P.KIerckx;
stukken betreffende de verhoging van de hoofdelijke omslag,
de onteigening en de opheffing van een weggedeelte voor
de aanleg van een tramweg, het aangaan van een geldlening,
de keuring, vrijstelling en inlijving van dienstplichtigen, sub-
sidie voor bewaarschoolonderwijs en het pensioen van H.H.H.
van de Venne als burgemeester, secretaris en ambtenaar
van de burgerlijke stand. 1 omslag.

100 1924:
statistische opgaven inzake het armwezen; verordeningen
tot vaststelling der tarieven, waartegen electrische stroom
aan de verbruikers geleverd zal worden; vergunning verleend


